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Директорам обласних
еколого-натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського педагогічного
практикуму  «Світ творчості» для директорів
обласних еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)

Шановні колеги!

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України  від 21.11.2018 № 1292, у м. Кропивницькому з 17 по 19
квітня 2019 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  спільно  з  комунальним  закладом  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  планується  проведення
Всеукраїнського  педагогічного  практикуму  «Світ  творчості»  за  темою
«Використання  інноваційних  ідей  В.О.Сухомлинського  у  вихованні
громадянина-патріота  та  формуванні  європейських  цінностей  молоді  в
новому освітньому середовищі позашкілля».

Для  участі  у  заході  запрошуються  директори  обласних  та  Київського
міського еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів).

З  метою належної  організації  заходу  просимо  до 01 березня 2019 року
подати   заявку  на  електронну  адресу:  OCENTYM  @  ukr  .  net за  формою,  що
додається.

За  підсумками  роботи  практикуму  організаторами  планується  видання
тематичного  збірника  статей   учасників  «Використання  інноваційних  ідей
В.О.Сухомлинського  у  вихованні  громадянина-патріота  та  формуванні
європейських цінностей молоді в новому освітньому середовищі позашкілля».
Просимо учасників заходу до 01 березня 2019 року надіслати статті до збірника
за вказаною вище електронною адресою.

Обсяг статті  – до 7  сторінок рукопису А4 з вирівнюванням на ширину
листа. Основний текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman,
розміром16 pt, міжрядковий інтервал – 1. Параметри сторінки: ліве поле – 30
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мм, праве, верхнє, нижнє – по 20 мм. Абзацний відступ – 1. Текст подається без
нумерації сторінок.

Назву  необхідно  друкувати  великими  літерами  (шрифт  16  pt)  з
вирівнюванням  по  центру.  Справа  під  назвою  статті  –  ім’я,  по  батькові,
прізвище авторів (повністю). Нижче, через один інтервал симетрично тексту –
повна назва закладу.

Заїзд та реєстрація учасників 17 квітня  2019 року до 1100 год. за адресою:
м. Кропивницький,  вулиця Комарова, 33/1, готель «Марія».

Від’їзд  учасників  –  19  квітня  2019  року  після   1600 год.  Просимо
учасників заходу завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
        Витрати  на  відрядження   здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Орієнтовні витрати:
Проживання – 600 грн. за добу на 1 особу;
Оргвнесок на проведення заходу – 300 грн.
Програма заходу  буде направлена додатково.
Детальна  інформація  –  за  телефонами:  у  м.  Київ  -  (044)430-02-60

(Володимир Вербицький); у м. Кропивницький -  (0522) 33-97-15, 099 794 3845
(Олег Поркуян).

З повагою
Директор ОЦЕНТУМ                                                                         О.Поркуян
Химчак Г.Т. (0522) 33-97-15



              Додаток 
                                                     до листа комунального закладу

                                                            «Кіровоградський обласний центр
                                                           еколого-натуралістичної творчості 

                                                               учнівської молоді»
                                                               від 28 січня 2019 року
                                                               № 11

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському педагогічному

 практикумі «Світ творчості»

Прізвище________________________________________________________

Імя_______________________________________________________________

По батькові_____________________________________________________

Назва та адреса закладу____________________________________________

Посада____________________________________________________________

Кваліфікаційний рівень_____________________________________________

Педагогічне звання__________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Контактні телефони_________________________________________________

E-mail _________________________________________________________

Тема статті_______________________________________________________

Час прибуття_______________________________________________________

Вид транспорту_____________________________________________________

Час від’їзду________________________________________________________
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